Studienamiddag

Praktische informatie
Datum

De studiedag vindt plaats op donderdag 27 april 2017.

Locatie en bereikbaarheid

Universiteit Antwerpen – Stadscampus – Sint Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen – Aula M.001
Parking: Parking St. Jacob – St. Jacobsmarkt 81-83, 2000 Antwerpen
Op wandelafstand van het Centraal Station en diverse tramhaltes.

Info: tendensenvermogensrecht@uantwerpen.be
Kostprijs (incl. het inschrijvingsgeld, koffie met gebak en het verslagboek t.w.v. 70 euro)
- 155 euro (excl. btw)
- Abonnees reeks Tendensen Vermogensrecht: 135 euro (excl. btw)

Inschrijving gebeurt door de bijgevoegde strook uiterlijk maandag 24 april 2017 te sturen (of
mailen/faxen) naar Intersentia, Groenstraat 31, 2640 Mortsel
Fax: +32 (0)3 658 71 21 | E-mail: studiedag@intersentia.be.

Tendensen
Vermogensrecht
2017

U betaalt na ontvangst van de factuur. Na ontvangst van uw inschrijving is uw inschrijving definitief en is het
inschrijvingsgeld verschuldigd. Restitutie van het inschrijvingsgeld is niet mogelijk. Mits voorafgaande verwittiging kan u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

Erkenningen

Erkenning voor de studienamiddag werd aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies, Nationale
Kamer van Notarissen en het Instituut Gerechtelijke Opleiding, telkens voor 4 studiepunten.

Universiteit Antwerpen
Aula M.001 (Stadscampus)

Inschrijvingskaart
Dhr./Mevr.:

5e

edit

Functie:

ie

Kantoor/Instelling/Rechtsmacht:
Straat + nr.:
Postcode:

Gemeente/Stad:

Tel.:

Fax:

Donderdag 27 april 2017

E-mailadres:
Btw-nr.:
Schrijft zich in voor de studiedag Tendensen Vermogensrecht 2017 en betaalt:
155 euro (excl. btw)
135 euro (excl. btw) voor abonnees op de
reeks Tendensen Vermogensrecht
Ik abonneer mij hierbij op de reeks Tendensen
Vermogensrecht (voorwaarden www.intersentia.be)
Handtekening:

Ik wens een attest juridische punten.
Ik ben magistraat. Gelieve mijn inschrijvingsgeld te factureren aan de FOD justitie.
Datum:

Onderzoeksgroep Personen en Vermogen

Toelichting

Programma

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep
Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de
professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

			
			
			

Voorzitter:
Alvin Wittens, Geassocieerd notaris,
Voorzitter Conferentie Antwerpse notarissen

Op deze jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate
Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht
en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar.

12.45u		

Onthaal

13.30u		

Verwelkoming en inleiding door de Voorzitter

13.40u		
			
			

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht
Prof. dr. R. BARBAIX, Universiteit Antwerpen,
Advocaat-vennoot HCGB Advocaten

14.30u		
			
			
			

Actuele ontwikkelingen zakenrecht
Prof. dr. N. CARETTE, Universiteit Antwerpen,
Advocaat-vennoot Equator Advocaten
Antwerpen/Brussel

15.20u		

Pauze

15.40u		
			
			

Actuele ontwikkelingen vereffening-verdeling bij scheiding van goederen
Mr. Chr. CASTELEIN, notaris te Kortrijk

16.25u		
			
			
			

De onverdeelde nalatenschap: retroactief, declaratoir
en anticipatief effect van de verdeling
Prof. dr. J. VANANROYE, KU Leuven,
Advocaat Quinz

17.10u		

Vragenronde

17.50u		

Einde

Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het
snijpunt van beide disciplines bevinden.
In de jubileumeditie 2017 maakt notaris Christoph Castelein een analyse van
de (onverwachte?) gevolgen van het huwelijkscontract van scheiding van goederen, in het licht van de ontwikkelingen in de rechtspraak inzake vereffening
en verdeling van dat stelsel (bv. bijdrage in lasten huishouding en beding van
verrekening van dag tot dag).
Prof. Joeri Vananroye geeft een uitzetting over de praktische gevolgen van de
verdeling voor handelingen gesteld tijdens de onverdeeldheid en op de positie
van de verkrijgende deelgenoot.
De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit
bevat naast de bijdragen van de studienamiddag een extra luik ‘Recht-uit de
praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten
worden besproken door mevr. Jolien Derumeaux, mr. Rinse Elsermans,
drs. Johan Van de Voorde, mr. Kesley Verachtert, mr. Christel Vergauwen, mr.
Lise Voet en dra. Linde Wuyts. Daardoor biedt het boek een accurate, actuele
en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

